
chuyên ngành, đồng thời đây cũng là những
nội dung có tính cập nhật và thực tế cao,giúp
các bạn có được cái nhìn chân thực nhất về
bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế thị trường
hiện nay

VÍ dụ như vấn đề về nguồn vốn FDI và ODA
tại Việt Nam, các giảng viên, diễn giả khách
mời: bà Gretchen Shinoda - Giám đốc trung
tâm hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc tế Nhật
Bản, TS. Hoàng Việt Khang - Tư vấn của Ngân
Hàng Phát triển ADB, Nguyên Vụ trưởng Vụ
Quan hệ Kinh tế quốc tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư,
giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển đã chia sẻ
những câu chuyện thực tế về mối quan hệ
giữa kinh tế - chính trị, những giải pháp thực tế
để thu hút nguồn vốn FDI và ODA trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó,
những mảng màu về bức tranh kinh tế của Việt
Nam trong những năm gần đây cũng được các
diễn giả mang đến và truyền tải đầy thu hút.

Chuỗi bài giảng quốc tế diễn ra với 5 vấn
đề nổi bật của nền kinh tế thế giới và Việt
Nam hiện nay, bao gồm các chủ đề: (1)
Nguồn vốn FDI và ODA tại Việt Nam), (2)
Siêu chu kỳ mới của thị trường hàng hóa,
(3) An ninh lương thực trong bối cảnh
biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, (4)
Đối thoại châu Á 2021) và (5) Những vấn
đề hiện tại và sự thay đổi trong quản trị
nguồn nhân lực kiểu Nhật.

Chuỗi bài được tổ chức online, bắt đầu
từ tháng 6/2021 và có sự tham gia giảng
dạy của các giáo sư đến từ những
trường đại học lớn của Mỹ, Ý, Nhật và
giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển,
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Đi qua từng bài giảng, sinh viên, học viên
tham gia được mở rộng vốn kiến thức về 
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Hiện thực hóa mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, Khoa Kinh tế
Phát triển của Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức thành công
chuỗi bài giảng quốc tế - International Lecture Series 2021.
Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên của UEB, sinh viên các
trường đại học quốc tế tham gia phát triển toàn diện về kiến
thức chuyên ngành cũng như các kỹ năng để hội nhập quốc
tế. 
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